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Kedves Kollégák! 

 

November 17-18-án Siófokon kerül megrendezésre a Residence Hotel Balatonban a Magyar 

Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság XIV. kongresszusa. 

A konferencia helyszíne: Residence Hotel Balaton 

Címe: 8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 49. 

 

A helyszíni részvételre való regisztrációhoz kérem kattintson ide. 

Az online részvételre való regisztrációhoz kérem kattintson ide. 

Absztrakt beküldés (előadás): info@nexusconference.hu 

Absztrakt beküldési határidő: 2023. október. 1. 

 

A KONGRESSZUS FŐ TÉMAKÖREI: 

  

• Az alvásfüggő légzészavarok kardiovaszkuláris következményei 

• Aluszékonyság és jelentősége 

• Gyermekkori alvászavarok 

• Parkinson kór és alvászavarok 

• Újdonságok a hazai alváskutatásban 

• A telemedicína alkalmazása az alvásmedicínában: hasznos? 

• Cui prodest (alvásmedicína)? 
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 AKKREDITÁCIÓ: 

Orvosoknak minősített, szakma szerinti 28 pont, a szakdolgozóknak 12 pont. 
(belgyógyászat, csecsemő-gyermekgyógyászat, egészségbiztosítás, foglalkozás-orvostan, 

foglalkozásegészségügy, fül-orr-gégegyógyászat, háziorvostan, kardiológia, klinikai neurofiziológia, 

neurológia, pszichiátria, tüdőgyógyászat) 

 

A kongresszuson szokásunkhoz híven áttekintjük az alvásmedicina legfontosabb területeinek 

újdonságait.  

A kongresszus kiemelt témaköre lesz az alvás alatti légzészavarok cardiopulmonalis 

vonatkozásai, az obstruktív és centrális apnoe szindrómák, illetve az alvásfüggő hypoventilatio 

kardiopulmonalis összefüggéseinek bemutatásával és a kardiológiai ambulancia szűrési 

lehetőségeinek taglalásával. A Parkinson Társaság előadóinak segítségével külön szekció 

foglalkozik majd az alvászavarok és a Parkinson kór kapcsolatával. A hagyománnyá vált 

alapkutatói szekcióban a modern idegtudományi technikák szerepét mutatjuk be az 

alváskutatásban. A kongresszuson sor kerül mind az alváskutatással foglalkozó alapkutatói 

laborok, mind a betegellátást és klinikai kutatásokat végző, akkreditált alváslaborok rövid 

bemutatkozására, remélhetőleg teret adva a közös gondolkodásra és kapcsolatépítésre. A 

gyermek-szomnológiai előadások mellett újdonságként bemutatkozik az alvástechnikusoknak 

szóló szekció. 

Idén is lehetőség lesz szabadelőadások, poszterek bejelentésére, bemutatására. Ennek 

keretében oszthatjuk meg, ismerhetjük meg a legújabb hazai, klinikai kutatási eredményeket.  

A kétnapos rendezvény a szokásos szakmai programok mellett lehetőséget teremt 

kötetlenebb eszmecserére is. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

A szervezőbizottság tagjai: 

Dr. Kunos László PhD 

 

Dr. habil. Szakács Zoltán PhD 

 

Dr. habil. Faludi Béla PhD 

elnök főtitkár vezetőségi tag 

Alvástársaság Alvástársaság Alvástársaság 

Orvosigazgató osztályvezető főorvos egyetemi docens 

Tüdőgyógyintézet Neurológiai Osztály Neurológiai Klinika 

Törökbálint Honvédkórház, Budapest PTE KK, Pécs 
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